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** ชมความสวยงามของ ดอกซากรุะ ทีบานสะพรังบนเกาะฮอกไกโด 

** สัมผสัแหล่งนาํแร่บริสุทธิ  ใน  ของประเทศญีปุ่ น ณ “สวนนําแร่ฟุกุดาชิ” 

** ชม โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ ของฝากทอ้งถินทีมีชือเสียงทีสุดของเกาะฮอกไกโด 

** ชอ้ปปิงสินคา้หลากหลายที ย่านทานูกโิคจิ และ ย่านซูซูกโินะ 

** ชม ดอกซากุระ กว่า ,  ตน้ ณ “TODA MEMORIAL PARK” 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 

กาํหนดการเดินทาง 2 - 6 /  -  พฤษภาคม   

 (หากท่านมจีองตัวภายในประเทศ รบกวน ขอเทียวบนิกับเจ้าหน้าที ก่อนจองตัวด้วยค่ะ) 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบนิชิโตเซ่ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที คอยให้การตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

.  น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG670 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง ชมซากรุะ ณ อนุสรณ์สถาน (Toda Memorial Park) - โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ - ช้อปปิงย่านทานู

กโิคจ+ิย่านซูซูกโินะ 

08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผา่นขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  

 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถาน Toda Memorial Park” ถูกสร้างขึนเพือเป็นเกียรติแก่ครูToda 

นกัวิชาการผูเ้ป็นประธาน สมาคมทีมุ่งเนน้การปฏิบตัิตามแบบพุทธศาสนา อีกทงับริเวณนนัยงัใชเ้ป็นสุสานแบบ

ตะวนัตก ปัจจุบนัเป็นสวนสาธารณะภายในสวนจะมีตน้เชอรีและซากุระทีนาํมาปลูกไวเ้มือถึงฤดูใบไมผ้ลิ ดอก

ซากรุะประมาณ ,  ตน้ จะออกดอกบานสะพรังสวยงาม ซึงนบัเป็นจุดทีชมซากุระทีสวยทีสุดแห่งหนึงบน
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เกาะฮอกไกโด ใหท้่านไดถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจอย่างเพลิดเพลิน.... (ความสวยงามของดอกซากุระ...

ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนัเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอบิิโตะพาร์ค” ทีถือเป็นของฝากทอ้งถินทีมีชือเสียง

ทีสุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยคุแรกเริม แบบจาํลองของโรงงาน และ

กระบวนการผลิต รวมทงัศึกษาประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑน์ม พร้อมทงัเลือกชิม และเลือกซือช็อคโกแล

ตแบบต่างๆไดต้ามอธัยาศยั จากนนัใหทุ้กท่านชอ้ปปิงยา่น “ทานูกิโคจ”ิ ท่านจะไดเ้ลือกซือสินคา้มากมาย อาทิ

เช่น เครืองใชไ้ฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กลอ้งถ่ายรูป ของฝากของทีระลึก เสือผา้ สินคา้แบรนดเ์นม เครืองสาํอางค ์

เป็นตน้ และ “ย่านซึซึกโินะ” (SUSUKINO) ซึงเป็น แหล่งชอ้ปปิงสินคา้ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือผา้ รองเทา้

แฟชนัมากมาย และยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายนบัพนัเต็มไปดว้ยนกัท่องเทียวนกัชิม อีกทงัยงัมีร้านรวง

ทีขายราเมง็มากมายจนไดรั้บการขนานนามวา่ ตรอกราเมง หรือ “ราเมง็โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเมง็ใจกลาง

เมืองซปัโปโร 

  รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พักที HOTEL MYSTAYS SAPPORO STATION หรือเทียบเท่าระดับ  ดาว 

@ เลอืกซือเมนเูสริม: บุฟเฟ่ต์อมิไม่อัน “สุดยอดอาหารทะเล ปูยกัษ์ ชนิด”  

จ่ายเพิมท่านละ ,  บาท  *** พเิศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // - ขวบ %*** 

 บริการดว้ยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด  

“ปู  อย่าง” ทงั ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล ์หอยแมลงพู่ตวัโต กุง้ทะเล ให้ท่านไดลิ้มลองรสชาติสด

ใหม่จากทะเล อีกทงัยงัมีเนือหมู เนือววั ชนัดี พร้อมผกัสดๆ บริการแบบอิมไม่อนั (สามารถแจ้งซือเพิมตอนจอง

ทัวร์เท่านนัหรือก่อนเดินทาง วัน) 

   
 

วนัทสีาม ทําเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - ศาลเจ้าฮอกไกโด + สวนมารุยาม่า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - 

ถนนซาไกมาจ ิ- ภูเขาโยเตอ ิ- สวนนําแร่ฟุกดิาชิ - ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

จากนนันาํท่านเขา้ชม “ทําเนียบรัฐบาลเก่า” เป็นอาคารสไตลนี์โอบาร๊อคอเมริกาทีสร้างดว้ยอฐิสีแดงทงัหลงั โดย

ลอกแบบมาจากอาคารทาํเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใชอิ้ฐไปจาํนวนมากกวา่ 2.5 

ลา้นกอ้น ตึกแดงหลงันีใชเ้ป็นทีทาํการรัฐบาลฮอกไกโดตงัแต่ปี พ.ศ. 2429 และใชต่้อเนืองยาวมานานถึง 80 ปี 

ก่อนทีจะยา้ยไป ทีทาํการหลงัใหม่เป็นอาคารทนัสมยัสูง 10 ชนัซึงตงัอยู่ดา้นหลงัตึกแดงหลงันี นาํท่านผ่านชม 

“หอนาฬิกา” ซึงมีความเก่าแก่มากจนไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์ทีสาํคญัของเมืองซปัโปโรอีกแห่งหนึง จากนนันาํ
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ท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด” หรือ เดิมชือ ศาลเจา้ซปัโปโร เปลียนเพือใหส้มกบัความยิงใหญข่องเกาะเมืองฮอก

ไกโด ศาลเจา้ชินโตนีคอยปกปักษรั์กษา ใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์

อนัยาวนาน เก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ทีนีก็เป็นทีสาหรับใหค้นทอ้งถินไดก้ราบไหวสิ้งศกัดิสิทธิที

สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งนี เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจสืบไป ท่านจะไดช้มความสวยงามของ ดอกซากรุะ ทีปลูก

อยูบ่ริเวณรอบศาลเจา้ฮอกไกโด และนาํท่านชม “สวนมารุยาม่า” พืนทีทีใหญ่ทีสุดในเมืองซปัโปโร สองขา้งทาง

จะเตม็ไปดว้ยตน้ซากุระสูงใหญ่ ใหทุ้กท่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั (ขึนอยู่กบัสภาพอากาศ)  

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ชม “คลองโอตารุ” ทีมีความยาว ,  เมตร และเชือมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึงใน

สมยัก่อนประมาณ ค.ศ.  ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟืองฟู คลองแห่งนีไดถู้กใชเ้ป็นเส้นทางใน

การขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้ในตวัเมืองโอตารุ ออกไปยงัท่าเรือบริเวณปากอ่าว ใหท่้านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูป

ตามอธัยาศยั กบัอาคาร โกดงัเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทศันที์สวยงาม และนาํท่านสู่ “ถนนซาไกมา

จ”ิ (Sakaimachi Street) ยา่นชอ้ปปิงสาํคญัของเมืองตงัอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึงเป็นทีตงัของ “ร้านเครือง

แกว้”, “พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี”  และ “นาฬิกาไอนาํโบราณ” อีกทงัตลอดสองขา้งทางของถนนซาไกมาจิ ยงัเต็ม

ไปดว้ยร้านคา้ขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิงร้านชือดงั Le TAO มีใหท่้านไดชิ้มลิมลอง หรือ 

ซือกลบักนัมากมายหลายร้าน อีกทงัยงัมีของทีระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ใหท่้านเดินชมไดต้ามอธัยาศยั 

บนถนนเสน้นีเชือมต่อกบัถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรียงรายดว้ยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที

อาหารซีฟู๊ ดสดๆ ใหท้่านผา่นชม “ภูเขาโยเตอิ” ทีไดรั้บการกล่าวขานกนัวา่เป็น “ภูเขาฟูจิ” ของเกาะฮอกไกโด 

ภูเขานีมีชือเสียงในเรืองนาํพุธรรมชาติทีเกิดจากการละลายของหิมะ จากนนันาํท่านชม “สวนนําแร่ฟุกดุาชิ” เป็น

หนึงในบรรดาแหล่งนาํแร่ผดุ ทีผดุออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึงไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 นาํแร่ทีมี

ชือเสียงของประเทศญีปุ่น  

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พักที TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ ออนเซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยลา้ การ

อาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผา

ผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทสีี ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จโิกกดุานิ - หมู่บ้านไอนุ - เอ้าท์เลต็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
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ท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็นทะเลสาบทีใหญ่เป็นอนัดบั  ของญีปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาวถึง  กิโลเมตร เป็น

ทะเลสาบทีมีความงดงามเป็นอยา่งมาก จากนนันาํท่านชมววิทิวทศันข์อง “ภูเขาโชวะชินซัง” ภูเขาไฟนอ้งใหมที่

เกิดจากการสนัสะเทือนของผิวโลกในปี  ซึงระเบิดปะทุติดต่อกนันานถึง  ปี จนกลายมา เป็นภูเขาโชวะ 

ดงัทีเห็นอยู ่ปัจจุบนัภูเขาโชวะ อยูใ่นการดูแลของรัฐบาลญีปุ่น ในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้

ท่านเลือกซือ ขนม ของฝากทอ้งถิน ณ จุดบริการแห่งนีตามอธัยาศยั จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริ

เบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกดุานิ” ทุกท่านจะไดเ้ห็นบ่อนาํร้อนทีมีควนัพวยพุ่งออกมาจากพืนหินพร้อมกบั

กลินกาํมะถนั ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามอนัเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทียงัคงอยู่ชวักลัป์ 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ” ใหท้่านไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาว หมู่บา้นไอนุ เป็น

หมู่บา้นทีสร้างขึนบนฝังทะเลสาบโปโรโตะทีมีธรรมชาติทีสวยงาม ปากทางเขา้หมูบ่า้นมีรูปปันสูง  เมตรของ

หวัหนา้เผ่า ทีนีมีพิพิธภณัฑแ์สดงสมบติัอนัมีค่าของชาวเผ่า เครืองมือใชส้อยทีหาดูไดย้าก ใหท่้านไดศึ้กษาวิถี

ชีวิตอนัแสนจะเรียบง่ายพร้อมพิธีกรรมอนัสําคญัต่างๆ ของชนชาวไอนุ พร้อมใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความ

ประทบัใจกบัชาวไอนุทีมีความน่ารัก นาํท่านสู่ “เอ้าท์เล็ต” ศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นมชือดงัจากทวัโลก อาทิเช่น 

Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมดว้ยสินคา้สาํหรับทุกคนตงัแต่สินคา้แฟชนัหญิงชายและเด็ก จนถึง

อุปกรณ์กีฬาและสินคา้ทวัไป นอกจากนีภายในหา้งยงัมีศูนยอ์าหารขนาดใหญ่ภายในห้าง อิสระทงัชอ้ป และ ชิม

ตามอธัยาศยั   

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พักที AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

   
 

วนัทห้ีา สนามบนิชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเชค็สิงของและสัมภาระให้เรียบร้อย) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพือเตรียมตวัเดินทางกลบั 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671 

15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม  
 

หมายเหต ุ:  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับย่าน และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสําคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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เดนิทาง  -  พฤษภาคม  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เดก็อาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เดก็อาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

 เดก็ทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

เดนิทาง  -  พฤษภาคม  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เดก็อาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เดก็อาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 

ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเดก็และผูใ้หญ่) - ,  บาท 

 เดก็ทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 
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อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที / / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 3 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในห้องพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางต่างชาติ) 

 

เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงนิ / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยืนวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 
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พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ให้กบัเราทราบ ณ วนัทีสํารองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนกัระยะสันในประเทศ
ญีปุ่ นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูย้นืประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือและ
คาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


